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Mormónsbók sem 
eigin leiðarvísir

Á okkar bestu stundum finnum við öll til þeirrar 
þrár að geta snúið heim til dvalar hjá Guði. 
Hann gaf okkur gjöf síns elskaða sonar sem 

frelsara okkar, til að leggja veginn og kenna okkur að 
fylgja honum. Hann gaf okkur spámenn til að vísa okkur 
veginn. Spámaðurinn Joseph Smith var innblásinn til 
að þýða heimildir spámanna sem Mormónsbók geymir. 
Hún er okkur öruggur leiðarvísir á veginum heim til 
Guðs.

Joseph Smith sagði um þessa dýrmætu bók: „Ég 
sagði bræðrunum að Mormónsbók væri réttasta bók á 
allri jörðu og burðarsteinn trúar okkar og að maðurinn 
kæmist nær Guði með því að hlíta kenningum hennar, 
fremur en nokkurrar annarrar bókar.“ 1 

Meginefni Mormónsbókar eru þau boðorð Guðs 
sem í henni eru. Sum þessara boðorða koma beint frá 
frelsaranum fyrir munn spámanna hans, um hvað við 
eigum að gera og verða. Mormónsbók sýnir okkur 
fordæmi frelsarans svo við fáum aukið trú okkar og 
staðfestu um að hlíta því boði að fylgja honum. Bókin 
er auðug af kenningum Krists okkur til leiðsagnar. Hér 
er dæmi úr 2. Nefí:

„[ Jesús] sagði við mannanna börn: Fylgið mér. En 
ástkæru bræður, getum við fylgt Kristi, nema við séum 
fúsir til að halda boðorð föðurins? 

Og faðirinn sagði: Iðrist, iðrist þér og látið skírast í 
nafni míns elskaða sonar“ (2 Ne 31:10–11).

Í bókinni er skýrt kveðið á um að við verðum að 
taka á móti heilögum anda sem eldskírn, okkur til 
hjálpar við að halda okkur á hinum beina og þrönga 
vegi. Okkur er kennt að við verðum að biðja ávallt í 
nafni Krists, án þess að örmagnast, og ef við gerum svo, 
munum við eiga þetta loforð: „Þess vegna verðið þér 
að sækja fram, staðfastir í Kristi, í fullkomnu vonarljósi 
og ást til Guðs og allra manna. Ef þér þess vegna sækið 
fram, endurnærðir af orði Krists og standið stöðugir allt 
til enda, sjá, þannig fórust föðurnum orð: Þér munuð 
öðlast eilíft líf“ (2 Ne 31:20).

Í Mormónsbók er skýrt kveðið á um það í ræðu 
Benjamíns konungs hvað í því felst að bera elsku til 
Guðs og allra manna. Þegar eðli okkar breytist fyrir 
kraft friðþægingarinnar og trúfasta hlýðni okkar við 
boðorðin, munum við fyllast elsku Guðs (sjá Mósía 
4:1–12).

Mormónsbók fullvissar okkur einnig um að við 
getum hreinsast svo í þessu lífi að við höfum enga  
þrá til að gera illt (sjá Mósía 5:2). Sú von veitir okkur  
hugrekki og hughreystingu er Satan reynir að draga  
úr okkur kjarkinn og freista okkar.

Í hvert sinn er ég les þó ekki sé nema fáeinar línur í 
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Mormónsbók finn ég vitnisburð minn styrkjast um að 
bókin sé sönn, um að Jesús sé Kristur, að við getum 
fylgt honum heim og tekið ástvini okkar með okkur. 
Hún hefur verið mér bók bókanna. Hún er orð Guðs.

Ég bið þess að við og allir sem við elskum lesi hana 
vandlega dag hvern. Í nafni Jesú Krists ber ég vitni um 
að hún er sannur leiðarvísir.

Heimildir
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 64.

HvErnig kEnna á Boðskapinn

 „Þegar við notum ritningarnar og orð síðari daga 
spámanna sem uppistöðu kennslu okkar, löðum við 

andann að til vitnisburðar. Það vekur í kennslunni ‚kraft 
Guðs til að sannfæra mennina‘ (k&s 11:21)“ (Teaching, 
No Greater Call [1999], 51). Íhugið að lesa áherslutextann 
í boðskap eyrings forseta, þar á meðal yfirlýsingu Josephs 
smith um mormónsbók. Biðjið fjölskylduna að greina frá 
því hvernig það hefur hjálpað henni að komast nær Guði 
að lifa eftir kenningunum í mormónsbók.

„Þegar nemendur ræða reglur í ritningunum, lærist 
þeim hvernig haga á eigin ritningarnámi“ Teaching, No 
Greater Call, 54). Íhugið að lesa einnig ritningartilvísanir 
þessa boðskapar og finna og ræða reglurnar sem þar er 
kenndar. 

Æskufólk
Mín Mormónsbók
Eftir Hillary Holbrook

Í ágúst 2005, þegar Gordon B. Hinckley forseti (1910–
2008) hvatti kirkjumeðlimi til að lesa mormónsbók 

fyrir árslok, hét ég mér því að lesa alla bókina. sögur 
mormónsbókar voru mér kunnugar, en ég hafði aldrei 
lesið bókina allt til enda. nú einsetti ég mér að standa 
við loforð mitt.

mér hafði verið kennt að hagnýta mér ritningar-
nar og gera þær að hluta af sjálfri mér. Ég skrifaði 
því á spássíurnar þær megin hugmyndir sem ég taldi 

ritningarvers geyma. Ég strikaði einnig undir endurtekin 
orð og orðasambönd til áhersluauka.

Ég skráði nafn mitt við hlið nafna í ritningunum, til að 
auðvelda mér að minnst þess að þau orð Guðs sem töluð 
eru til annarra, geti einnig átt við um mig. Ég skráði til að 
mynda nafn mitt í 2. nefí 2:28: „og nú, [Hillary], óska ég, 
að [þú lítir] til hins mikla meðalgöngumanns og [hlýðir] 
hinum miklu boðorðum hans, [sért trú] orðum hans og 
[veljir] eilíft líf að vilja hans heilaga anda.“ Því meira sem 
ég gerði mormónsbók að minni eigin, því skemmtilegra 
þótt mér að lesa hana. 

og þegar ég las hana daglega, urðu bænir mínar hjart-
næmari og persónulegri. mér gekk einnig betur að ein-
beita mér að námsbekkjum mínum og fylgja innblæstri 
andans við að liðsinna öðrum. á síðasta kvöldi ársins lauk 
ég lestri mormónsbókar.

Ég skildi þá hversu mikilvægt er að lesa alla 
mormónsbók, ásamt öðrum ritningum, og mig  
langar að gera það oftsinnis á ævi minni.

Börn
leiðarvísir til að hjálpa  
okkur að komast heim

Hvernig mundi ykkur líða, ef þið hefðuð villst og 
vissuð ekki hvernig komast ætti heim til fjölskyldu 

ykkar? Yrðuð þið glöð, ef þið gætuð fylgt einhverjum  
sem gæti vísað ykkur leiðina? eyring forseti sagði 
mormónsbók vera eins og leiðarvísi sem hjálpar okkur 
að komast að nýju heim til himnesks föður.

Hér á eftir er nokkuð sem mormónsbók segir að við 
þurfum að gera til að komast heim að nýju. Lesið 2 ne 
31:10, 11, 20. skrifið rétt vers mormónsbókar neðan 
við hverja setningu hér á eftir. Þið þurfið að nota eitt 
versanna tvisvar.

iðrist og skírist.
Vera í fullkomnu vonarljósi.
Bera ást til Guð og allra manna. 
fylgja Jesú.

© 2010 Intellectual Reserve, Inc. Allur réttur áskilinn. Printed in Germany. Samþykkt á ensku: 6/09. Þýðing samþykkt: 6/09. Þýðing á First Presidency Message, 
September 2010. Icelandic. 09369 190



1

B o ð s k a p u r  H e i m s ó k n a r k e n n a r a ,  s e p t e m B e r  2 0 1 0

ábyrgð okkar við uppeldi  
komandi kynslóðar
Lærið efnið og ræðið það við systurnar sem þið heimsækið, eins og við á Nýtið spurningarnar  
ykkur til hjálpar við að styrkja systurnar og gera Líknarfélagið að virkum þætti í lífi ykkar.

Úr ritningunum: Okv 22:6; Ef 6:4; 
Enos 1:1; Alma 53:20–21; 56:47; 57:27

fái komandi kynslóð ekki rétt 
uppeldi, gæti farið fyrir henni 

líkt og þeim sem lýst er í Mósía 
26. Margir hinna ungu í þeirri 
frásögn trúðu ekki erfikenningum 
feðranna og skildu sig frá öðru 
fólki trúarlega og urðu þannig upp 
frá því. Hin upprennandi kynslóð 
gæti einnig afvegaleiðst, ef hún fær 
ekki skilið hlutverk sitt í áætlun 
himnesks föður.

Hvað er það þá sem tryggit  
wöryggi hinnar upprennandi 
kynslóðar? Í kirkjunni kennum við 
reglur endurlausnar og þær reglur 
eru fjölskylduvænar, reglur sem 
hjálpa komandi kynslóð að skapa 
fjölskyldu, kenna henni, og búa 
hana undir helgiathafnir og sáttmála 
– og síðan mun sú kynslóð kenna 
þeirri næstu og þannig koll af kolli.

Sem foreldrar, leiðtogar og 
kirkjumeðlimir, búum við þessa 
kynslóð undir blessanir Abrahams, 
fyrir musterið. Við berum þá ábyrgð 
að gera skýra grein fyrir lykila-
triðum kenninga í yfirlýsingunni um 
fjölskylduna. Hlutverk og ábyrgð 
mæðra og feðra eru eilíf. Hvert okkar 
ber ábyrgð á öðru hvoru hlutverki 

áætlunarinnar, karls eða konu.
Við getum kennt þá kenningu 

hvar sem er. Við verðum að ræða 
um hjónabandið og fjölskylduna 
af virðingu. Og fordæmi okkar 
getur vakið hinni upprennandi 
kynslóð von og aukið henni skiln-
ing – ekki aðeins af orðunum sem 
við mælum, heldur einnig af því 
hvernig við skynjum og geislum 
fjölskylduandann.
Julie B. Beck, aðalforseti Líknarfélagsins.

Úr sögu okkar
Gordon B. Hinckley forseti 

ávarpaði systurnar á aðalfundi 
Líknarfélagsins, 23. september 1995, 
og sagði: „Í heimi okkar ríkir ringul-
reið stöðugt breyttra gilda. Skerandi 
raddir hrópa sjá hér eða sjá þar og 
virða einskis aldagamlar atferlisre-
glur.“ 1 Hinckley forseti kynnti síðan 
systrunum, kirkjunni og fólki alls 
staðar skjalið „Fjölskyldan: Yfirlýsing 
til heimsins.“

Á árunum þar á eftir hefur þetta 
spámannlega skjal verið þýtt á 
fjölmörg tungumál og því dreift 
meðal leiðtoga heimsins. Það hvetur 
borgara og stjórnmálaleiðtoga til „að 
varðveita og styrkja fjölskylduna sem 
grundvallareiningu þjóðfélagsins.“ 2

Yfirlýsing þessi hefur orðið 
megin trúarstoð Síðari daga heilagra 
um fjölskylduna, yfirlýsing sem við 
getum reitt okkur á og verið viss um 
að með því að lifa eftir reglum hen-
nar, munum við styrkja fjölskyldur 
okkar og heimili.

Heimildir
 1. Gordon B. Hinckley, „Stand Strong  

against the Wiles of the World,“  Ensign,  
nóv. 1995, 99.

 2. Sjá „Fjölskyldan: Yfirlýsing til heimsins,“ 
Vonarstjarnan, júní 1996, 10.

Hvað get ég gert?
1. Hvernig get ég hjálpað 
systrum mínum að nota 
„fjölskyldan: Yfirlýsing til heim-
sins“ við uppeldi upprennandi 
kynslóðar? Þið getið íhugað að 
gefa eintak af yfirlýsingunni 
og hjálpað systrunum að finna 
og merkja við þær ritningar-
greinar sem best kenna megin 
kenningar.

2. Hvernig get ég alið önn fyrir 
hinni uppvaxandi kynslóð? Þið 
getið íhugað að ná til einhverra 
í deild ykkar, grein, fjölskyldu 
eða samfélagi, sem notið gætu 
umönnunar og ástúðar ykkar.

Frekari upplýsingar eru á  
www.reliefsociety.lds.org.
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